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E d i t o r i a l

Totuși, șapte numere mai târziu și după și mai multe 
campanii și proiecte prezentate prin intermediul 
revistei, ne-am dat seama de un lucru – așa cum 
cărțile din cărți se scriu și ideile în domeniul 
Relațiilor Publice și al Publicității se reciclează. Îi 
mai adaugi un twist, iei ideea de bază și o adaptezi 
pentru targetul tău, schimbi puțin din mecanism și 
duci ideea pe altă platformă, faci complet opusul 

A șa cum lumea a fost creată în șapte zile, povestea 
PR FORWARD a fost construită de-a lungul a șapte

numere, în care am adus la suprafață secretele succesului 
oamenilor de top din agenții, istoria lor de la primul 
pas în domeniu și până la campaniile sau lucrurile care 
i-au consacrat, dar am și deslușit ultimele trenduri ale 
Publicității și Relațiilor Publice. Practic, i-am adus cu 
un pas mai aproape pe cei care trăiesc visul de cei care 
acum și-l concep.
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pentru că vrei să șochezi și așa mai departe. Ei bine, 
așa se nasc poveștile nemuritoare în Comunicare, 
iar noi am găsit acei povestitori care-ți pictează 
în cuvinte și din experiența lor vastă cadrul.

P rimul tărâm  în care ne-am aventurat este 
PR Portrait, însă puțini știu că primul popas 

al Ruxandrei Marin, Strategy & New Business 
Director la Oxygen Public Relations, a fost HR-ul. 
De acolo și până la poziția de Account Manager e 
ceva de mers, însă Ruxandra a învățat să îmbrățișeze 
schimbările și are câteva sfaturi pentru tine, așa, de 
început de drum.

Că tot vine vorba de aventuri, în spatele X is 
typing se ascunde un împătimit al călătoriilor, 

un Prâslea mereu pe drum, dar cu ideile și cuvintele 
mereu la îndemână, mai ales când vine vorba de 
PR - Răzvan Pascu, blogger de travel și fondatorul 
agenției de PR și Marketing, Travel Communication 
România. 
Primul pas e cel mai greu și, de acolo, e o 
continuă provocare să mergi înainte, însă cei 
mai curajoși eroi sunt cei care ajung la merele 
de aur... sau pe “tronul” propriului business, al 
agenției de Comunicare Incandescent Marketing. 
Despre campaniile word of mouth, drumul 
de la vis la propria afacere și alte proiecte afli 
din First Step, iar ghidul tău e Ștefan Stroe.

T iptil, dăm cortina la o parte și pășim În 
culisele PR-ului cultural,  ghidați de Ileana 

Cecanu, Industry Manager la TIFF (Transylvania 
International Film Festival). Dacă ești cinefil în 
adevăratul sens al cuvântului și mai faci ceva magie 
și prin PR, e cazul să descoperi cum funcționează 
această combinație fericită pentru Ileana și pentru 
proiectele ei de suflet.
Știi basmul prințesei urbane și subcarpaților? 
Adaugă 20 de ani în Jurnalism, șase ani de PR, 
destulă dragoste pentru cultura urbană, dar și 
cea tradițională și pune povestea pe ritmul celor 
de la Subcarpați, Vița de Vie sau Șuie Paparude. 
Acum ești cu un pas mai aproape de drumul 
către succes în Music PR al Cristinei Hurdubaia, 
specialist în Relații Publice pentru cele trei trupe.

O poantă bună și ai pierdut orice șansă de 
a-i uita numele, iar dacă vrei mai mult, poți 

oricând să Log In To Vlogging cu Claudiu Teohari 
(Teo) de la Sector 7. Atenție însă, se lasă cu secrete 

de meserie de la fostul om de Publicitate și cunoscutul 
stand-up comedian.

Acum e timpul să-ți iei încălțările magice și să te 
aventurezi Behind the PRize sau, mai degrabă, 

PRizes. Nu de alta, dar campania Aqua Carpatica - Testul 
Purității a tăiat capetele mai multor balauri dintr-o 
lovitură și a scorat premii la Cannes Lions și FIBRA.

P e urmele premiilor sunt și noii minioni ai 
Advertisingului românesc – agenția Minio Studio. 

Deși It’s Brand New, povestea Minio a fost construită 
pe baza experienței celor ce o conduc și unei viziuni 
proaspete, care încă caută să se afirme într-un domeniu 
puternic competitiv.

T oate bune și frumoase, dar nu poți să părăsești 
basmul PR FORWARD până nu dai un Check in at... 

Noaptea Muzeelor și descoperi fenomenul cultural care 
a acaparat tineri și vârstnici deopotrivă, scoțându-i din 
case pentru o noapte contra-cost – somnul tău pentru o 
binevenită doză de cultură.

Și-am încălecat pe-o șa și te invităm să descoperi Poveștile 
nemuritoare în Comunicare așa, așa cum sunt ele și să 
păstrezi câteva dintre taine pentru tine, pentru acel vis 
la care deja ai început să muncești sau să ne împărtășești 
mai multe pe adresa prfwd@primeromania.ro
 . 
P.S: Dacă ești îndeajuns de curajos ca să afli mai 
multe, înseamnă că ești deja pe drumul cel bun. 
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PR Portrait 

Ștefan Stroe a realizat deja primul pas către visul său în 
domeniul Comunicării și acum ne inspiră și pe noi să 
facem la fel. E timpul să afli mai multe despre traseul 
parcurs de profesorul universitar și CEO-ul agenției de 
comunicare Incandescent Marketing. 

First Step 

Un start-up cu experiență își croiește drumul prin 
Advertisingul românesc cu entuziasmul cunoscuților 
minioni drept cavalerie – așa începe povestea Minio 
Studio. 

Ediția aceasta îl avem la taste pe Răzvan Pascu, blogger 
și fondatorul agenției de PR și Marketing Travel 
Communication România. Ți-am pregătit un loc la clasa 
I pentru o călătorie inedită prin tainele PR-ului, alături de 
Răzvan.

It’s brand new 

X is typing 

Prima oprire pe drumul poveștilor nemuritoare din 
domeniul Relațiilor Publice este un loc al schimbării și al 
evoluției, iar ghidul nostru este Ruxandra Marin, Strategy 
& New Business Director la Oxygen PR. De la HR Shared 
Service Administrator, Account Manager și acum om 
de bază la Oxygen PR e o întreagă aventură, pe care te 
invităm să o descoperi.

C u p r i n s
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Behind the PRize 

Trezește-te din hibernare, e timpul pentru o doză inedită 
de cultură! Noaptea Muzeelor scoate și cei mai somnoroși 
tineri și bătrâni, familii și copii, femei și bărbați pentru a 
călca „pragul” istoriei și artei. Până la urmă, cel mai bun 
check-in e cel în inima culturii.

Check in at 

Un interviu starring Ileana Cecanu, Industry Manager @
TIFF în care pasiunea pentru PR și industria filmului fac 
casă bună și proiecte de excepție.

În culisele... PR-ului cultural 

Sala rade cu poftă și Teo știe că nu a spus doar o glumă 
bună, ci că i-a prins în povestea sa. Despre trecutul său 
mai puțin cunoscut ca om de Publicitate și activitatea ca 
stand-up comedian află direct de la Teo de la Sector 7.

Log in to vlogging

Când linia melodică, versurile și o promovare reușită se 
îmbină, toată povestea devine pur și simplu magică. O 
astfel de magie face și Cristina Hurdubaia pentru trupa 
Subcarpați, dar și pe site-urile sale.

Music PR 

Premiile FIBRA? Bifat (de patru ori). Un Gold Lion? Nicio 
problemă. Secretul campaniei „Testul Purității” pentru 
Aqua Carpatica și realizată de CohnandJansen JWT ți se 
dezvăluie, cu premii cu tot, sub lupa unui articol. 
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virtual, să creeze conținut de calitate pentru diferite 
platforme, să știe digital și să fie foarte bun la negociere și 
bugetare. În același timp, recomandat este să fie un foarte 
bun om de Client Service, să înțeleagă clientul și să vadă 
dincolo de brieful primit, să își înțeleagă publicurile țintă 
și nevoile acestora. 

Aventura continuă, iar timp de doi ani faci parte 
din echipa Civitas Global Ketchum, în calitate de 

Account Manager. Cum ai perceput trecerea de la un 
domeniu la altul – ți-a trebuit o perioadă de acomodare 
la această schimbare sau, dimpotrivă, experiența de HR-
ist ți-a venit în ajutor și a simplificat anumite aspecte?

Trecerea de la companie multinațională la agenție a 
fost o mare provocare. De la o corporație cu proceduri 
clare am ajuns într-un start-up care mi-a oferit șansa să 
iau inițiativa și să prind aripi. A fost o mare schimbare 
și nu a fost nimic simplu, dar am învățat să îmbrățișez 
schimbările, ele ne ajută să ne dezvoltăm. 

N oua funcție ți-a dat ocazia de a coordona proiecte 
și de a urmări cum ideile devin campanii - adică 

să ai un loc în primul rând în locul unde se întâmplă 
magia, devenind astfel imposibil să nu te atașezi de 
acestea. Care ai putea spune că este campania cea mai 
apropiată de sufletul tău din acea perioadă?

Ar fi incorect să numesc o singură campanie, sunt multe 
campanii și clienți care mi-au rămas în minte. Da, magia 
se întâmplă din momentul în care un firicel de idee ajunge 
să se transforme sub ochii tăi.

Din 2010 faci cunoștință cu Oxygen Public Relations, 
agenție căreia astăzi îi ești Strategy & New Business 

Director. Povestește-ne puțin despre ascensiunea ta în 
agenție: cum a început totul, ce ți-a plăcut la Oxygen PR 
și ce te-a motivat să ajungi în vârf?

De 6 ani, Oxygen PR este o parte importantă din viața 
mea. Aici am descoperit că oamenii sfințesc locul și 
sunt norocoasă să am alături o echipă minunată. Am 
început ca Account Manager coordonând conturi mari, 
branduri locale și internaționale, și am lucrat cu echipe 
de comunicare și marketing pe care le voi aprecia 

Drumul tău în Comunicare are ca primă 
stație domeniul Resurselor Umane, lucrând 

în 2007 ca HR Shared Services Administrator la 
Orange România. Ne poți împărtăși mai multe 
despre această experiență și cum te-a ajutat pe 
parcusul carierei tale?

Experiența de multinațională este o școală foarte 
bună pentru orice om de comunicare, disciplinează. 
Pentru mine, Orange România a fost primul contact 
cu ceea ce înseamnă să fii parte dintr-o echipă, am 
descoperit tainele acestei „metehne” numită Client 
Service și cât de provocator este să mulțumești 
clientul intern. 

Ce sfaturi îi poți da unui tânăr pasionat de 
această latură a Comunicării? Ce nu ar trebui 

să îi lipsească, la ce ar trebui să se aștepte și care 
sunt must-urile profesiei?

Noțiunea de „om de comunicare” în sensul clasic nu 
mai există. Omul de comunicare al zilelor noastre 
trebuie să fie un profesionist polivalent, să știe câte 
puțin din toate domeniile: să înțeleagă Social Media 
și cum se creează și desfășoară dialogul în spațiul 

Ruxandra Marin (Strategy & New Business 
Director at Oxygen Public Relations)
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la corporații, de la strategie la Social Media 
și comunicare internă etc. Dacă ar fi să tragi 
linie și să aduni, care sunt calitățile absolut 
indispensabile ale omului de Comunicare, fără de 
care el și cariera sa nu au nicio șansă să trăiască 
fericiți până la adânci bătrâneți?

Sunt mai degrabă sfaturi, nu calități, dar sunt 
esențiale:
    • Să fie deschis la schimbare și răbdător
    • Să fie entuziast pentru ceea ce face
    • Să fie mereu la curent cu ceea ce este nou în 
industria de Comunicare

Mic exercițiu de imaginație: există o vrajă care 
te poate întoarce în timp și ai oportunitatea 

de a-i da câteva sfaturi pe care ar fi vrut să le 
primească studenta Ruxandra Marin. Care sunt 
acelea?

Hm, un singur sfat: Don’t sweat the small stuff, it’s 
all small stuff.

P e final, din perspectiva unui fost HR-ist și 
actual director, cum îi îndrumi pe novicii 

în domeniu să facă primii pași către o carieră în 
Comunicare? Care sunt atuurile prin care pot 
trage lozul norocos în urma unui interviu și la ce 
să fie atenți după acesta?

Meseria de „om de comunicare” se „fură”, nu se 
învață din cărți. Sunt trei lucuri importante pe 
care le urmărim la interni și juniori: entuziastm, 
implicare și responsabilitatea muncii livrate.  

întotdeauna. A fost win-win mereu, am descoperit și 
învățat reciproc unii de la alții. Motivația vine din dorința 
de dezvoltare și creștere. Mi-am setat obiective mărețe, 
am avut alături oameni extraordinari care m-au îndrumat 
și, mai ales, am redescoperit mereu ceea ce mă face să 
merg pe drumul acesta: îmi iubesc meseria și îmi place 
ceea ce fac.

A cum este rândul tău să îi orientezi și să îi motivezi 
pe cei din agenție. În consecință, care este viziunea 

ta asupra unui lider? Cum faci să coordonezi și să 
gestionezi activitatea întregii echipe, astfel încât, în 
final, să vă bucurați numai de reușite? 

Se pot întâmpla lucruri minunate cand mergi aceste „extra 
mile” pentru client, pentru echipă și pentru tine, când 
realizezi că clientul investește în credibilitate, în oameni, 
nu doar în serviciile pe care le oferim. Agenția noastră 
se bazează pe oameni și îi încurajăm să fie antreprenori, 
deci am încredere că fiecare director / manager știe să își 
conducă echipa, să dezvolte business-ul  și să îi motiveze. 
Cred că orice persoană caută inspirație, încurajare și 
confirmare și, astfel, ne conducem echipa prin lideri. 

P entru că orice student la Comunicare visează să 
ajungă asemenea ție, ne-ar plăcea să ne povestești 

cum decurge o zi la birou. Cum arată ziua unui director 
de agenție?

Zilele nu sunt niciodată la fel în agenție, deoarece 
multitudinea de industrii și branduri pe care lucrăm nu 
ne lasă să creăm tipare. Sunt totuși situații care ne ajută 
să fim eficienți: statusuri și ședințele interne, întâlnirile 
cu clienții, brainstormingurile pentru campanii și, apoi, 
timpul pe care il acordăm fiecare individual proiectelor 
proprii. 

Care crezi că este cea mai mare provocare pe care 
această funcție ți-a adus-o și cum ai reușit să o 

manageriezi?

Cea mai mare provocare a fost să schimb direcția și să 
merg pe un teritoriu care mi se părea necunoscut la 
început. În zilele noastre să faci strategie și new business 
presupune să fii capabil să te adaptezi rapid și continuu 
la schimbări pentru a oferi cele mai bune rezultate, să 
întelegi brieful de dincolo de brief și să cauți nevoile nu 
atât de evidente ale clientului.

E xperiența vastă, de peste 13 ani, te-a pus față în 
față cu provocări de toate felurile: de la agenții 



www.PUBLIC-RELATIONS.ro

PR Forward | aprilie 2017

10

P ovestea carierei tale începe cu Marketingul 
și Comunicarea, continuând cu experiența 

din două multinaționale și crearea unei agenții 
proprii. Povestește-ne puțin despre tine și cariera 
ta.

Am lucrat pentru Orange și ING, iar în paralel mi-
am început propria afacere, o agenție de organizare 
de evenimente și PR, inițial cu focus pe companiile 
din turism – Travel Communication Romania 
(www.travelcommunication.ro). Ulterior, am 
început să lucram cu clienți din toate domeniile, 
în special pe partea de organizare evenimente 
corporate, de la cine festive, la petreceri de 
companie, lansări de produse, conferințe de presă, 
teambuildinguri sau alte tipuri de evenimente 
creative. De asemenea, conduc un ONG care se 
ocupă de proiecte de dezvoltare și promovare 
turistică și a antreprenoriatului – Asociatia Travel 

Dacă meseria de călător ar exista, cu siguranță Răzvan 
Pascu ar fi angajatul lunii mereu. Lucrează din 2007 în 
domeniul Marketingului și al Comunicării, dar niciodată 
nu a renunțat la pasiunea sa pentru a cunoaște locuri noi, 
ceea ce l-a determinat, câțiva ani mai târziu, să își facă 
un blog de călătorii. Dacă la început totul părea o joacă, 
acum este cel mai citit blogger de călătorii din România 
și fondatorul unei agenții românești de PR și Marketing 
axată exclusiv pe industria turismului și a ospitalității.

Travel blogger     

Răzvan 
Pascu
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Focus (www.travelfocusromania.org). 

A i urmărit să îți consolidezi o carieră și ai 
reușit. Care este secretul unei cariere de 

succes în domeniul PR–ului?

Ca să excelezi în PR trebuie să-ți placă să relaționezi 
și să știi să-ți adaptezi comunicarea în funcție de 
publicul organizației tale, începând de la clienți, 
jurnaliști și bloggeri, până la alți reprezentanți 
ai opiniei publice. La fel de mult contează 
disponibilitatea de a fi în permanență conectat la ceea 
ce se întâmplă în lume, participarea la evenimente 
de profil și crearea unei rețele consistente 
de potențiali parteneri din domenii conexe.

Cum activitatea carierei tale se extinde pe mai 
multe domenii, ne poți detalia ce presupune 

activitatea de consultant în Marketing și PR?

Activitatea de consultanță pe care o desfășor în 
cadrul agenției Travel Communication presupune 
oferirea de sfaturi și sugestii clienților cu privire 
la activitatea de PR și marketing pe care o 
desfășoară, precum și întocmirea unei strategii de 
comunicare pe termen mediu și lung, care să țină 
cont de viziunea și valorile companiei în cauză. 
Mai departe, echipa mea pune în practică strategia 
și îl ajută pe client să fie mai vizibil în România. 

În ceea ce privește Relațiile Publice, care este în 
viziunea ta tiparul PR–ului de succes? 

PR-ul de succes înseamnă să cunoști foarte bine calitățile 
clientului tău și să le comunici diferențiat publicului 
țintă, la momentul potrivit. Este de asemenea important 
să cunoști și defectele clientului, ca să știi cum să le 
îmbunătățești sau să le transformi în avantaje. Eu mizez 
mereu pe onestitate în comunicare și este important să 
construiești o imagine coerentă a organizației pentru care 
comunici.

P arcursul profesional al fiecărei persoane este unic, 
experiențele fiind cele care conduc spre obținerea 

succesului dorit. Ce ne poți spune despre drumul tău în 
ceea ce privește cariera?

Din acest punct de vedere mă consider un norocos, 
deoarece întotdeauna am știut ce-mi doresc pe plan 
profesional și am țintit cât mai sus. Îmi place să 
interacționez cu oamenii și să călătoresc de când mă știu, 
iar experienta corporate m-a învățat să înțeleg mai bine 
nevoile clienților corporate cu care lucrez acum, dar și să 
respect reguli.

F iecare persoană își dorește, la un moment dat, să 
își realizeze o afacere care să aibă la bază pasiunea 

lui. Entuziasmul tău pentru călătorie te-a făcut să creezi 
Travel Communication Romania. Cum putem reuși să 
ne formăm o carieră din pasiune? 

Cu perseverență, curaj și multă muncă. Trebuie să fii 
pregătit să faci față perioadelor mai puțin productive, 
refuzurilor și eșecurilor de moment pentru a putea să te 
bucuri de succes la final.
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E xistă foarte multe persoane care îți urmăresc 
activitatea, printre acestea și studenți care 

vor să pornească o carieră în domeniul PR-ului. 
Care ar fi elementul cheie, secretul sau sfatul pe 
care l-ai  oferi tânărului student la început de 
drum?

Tinerii trebuie să învețe să-și păstreze entuziasmul 
indiferent de obstacole, să nu renunțe prea ușor, 
dar să fie și pragmatici, să fie deschiși provocărilor 
și să fie dispuși să muncească mult pentru ce-și 
doresc. Nimic nu se întâmplă peste noapte. 

Cum munca în Comunicare este o adevărată 
aventură, ne-am dori să ne împărtășești 

câteva insighturi pentru tinerii studenți, viitori 
angajați în agenții de PR, Marketing, pe care și tu 
le-ai utilizat în parcursul carierei tale.

Le-aș sugera să participe la cât mai multe 
evenimente și să creeze relații cu oameni cât mai 
diferiți, deoarece aceștia sunt oamenii cărora li 
se vor adresa la un moment dat, în calitate de PR 
sau Marketing Manager. Recomand cu căldură 
călătoriile în afară și observarea trendurilor la 
nivel internațional în materie de comunicare, 
deci inclusiv participarea la evenimente de profil 
internațional, ca să aducă un suflu nou în România.

P ovestea nemuritoare trebuie să continue. 
Cum vezi contribuția ta la următoarea parte 

a poveștii, lucrând cu tinerii studenți? Cum ai 
dori să îi inițiezi și cum le-ai dezvolta abilitățile 
de comunicare? 

Pe viitor intenționez să mă implic în dezvoltarea 
abilităților antreprenoriale și de comunicare 
ale tinerilor din România prin intermediul 
trainingurilor și cursurilor pe teme de comunicare. 
Am început deja să țin cursuri în hub-uri din 
București (de exemplu, Ingenius Hub), si vom 
continua prin dezvoltarea de traininguri in-house. 
De asemenea, oferim oportunitatea unui internship 
de trei luni, cu posibiliate de angajare la final, 
pentru doi tineri – unul cu accent pe organizarea de 
evenimente și PR și al doilea pe crearea de conținut 
și administrare de pagini de Facebook, bloguri și 
alte rețele sociale. 

Din pasiunea ta pentru călătorie ai înființat 
Asociația Travel Focus, unde turismul este 

personajul principal. Ne poți povesti puțin despre acest 
ONG? Se adresează călătorului, ce mesaj transmite, ce 
oportunități oferă?

Asociația Travel Focus vizează promovarea turismului 
din România, precum și susținerea antreprenoriatului în 
rândul tinerilor. Am implementat proiecte de dezvoltare 
si promovare a antreprenoriatului în București/Ilfov și 
Sud-Vest Oltenia, dar și proiecte de promovare turistică a 
regiunilor din România.

A i descoperit atâtea țări prin pasiunea ta de a 
călători, însă nu ai uitat să descoperi și România, 

dedicându-i o rubrică specială pe blogul tău, o rubrică 
de călător. Cum vezi tu viitorul unei cariere în România? 

România este o țară a oportunităților, iar faptul că unele 
domenii sunt slab dezvoltate reprezintă o invitație pentru 
generația tânără, pasionată de antreprenoriat, să-și 
clădească o carieră bazată pe inovație. Cred că în România 
sunt încă șanse pe care în alte țări nu le mai găsești.

Î n povestea unui PR-ist de succes, cuvântul este 
personajul principal, iar publicul trebuie întotdeauna 

mulțumit. Ce pași trebuie urmați pentru a fi cât mai 
aproape de dorințele publicului? Trebuie să fim originali, 
să ne regăsim în ceea ce scriem?

Aș spune că este mai potrivit cuvântul autenticitate 
decât originalitate. În esență trebuie ca mesajul transmis 
să exprime valorile și credințele companiei, însă forma 
trebuie să fie adaptată la publicul căruia i se adresează. Eu 
cred că sunt și vreau să fiu un om autentic și asta vreau 
ca imaginea mea să transmită în continuare, cu bune și 
cu rele.
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Achimescu, Head of Accounts.

În contextul în care industia comunicării devine 
din ce în ce mai complexă, rolul pe care și-l 
asumă echipa Minio, ca agenție, este să înțeleagă 
problemele consumatorilor și să îi conecteze pe 
aceștia cu branduri, prin soluții cât mai inovatoare. 

Statisticile arată că, în businessul românesc, doar 
o companie din zece devine de succes. Aşadar, 
agenţia are de parcurs un drum lung de afirmare 
într-o lume prea competitivă.  Cu toate că misiunea 
de a duce până la capăt o campanie de comunicare 
de succes este tot mai dificilă, Ioana Mucenic, CEO 
al companiei crede că prin asertivitate şi pasiune se 
poate îndeplini tot ce pare irealizabil.

Minio Studio, deşi este încă la început, are 
în spate mulţi ani de experienţă prin cei 

ce o conduc. Viziunea proaspătă, inovativă şi 
metodologia unică i-ar putea potenţa astfel 
şansele de a se înălţa spre standardele Publicităţii 
de calitate.

T otul a început la finele lui 2015, când Ioana Mucenic 
a luat decizia să pună capăt poveştii Pastel, scrisă 

alături de Dana Nae Popa din 2006 - încă de pe vremea 
în care erau studente -  şi să înceapă una nouă, de data 
aceasta alături de Paul Cotor, creativ cu peste 15 ani de 
experienţă în Publicitate; mai apoi, 11 oameni talentaţi 
i-au urmat. A luat naştere din dorinţa de a câştiga un 
loc fruntaş în Advertisingul românesc, cu  inovaţia, 
eficacitatea şi plăcerea de a lucra alături de o echipă 
creativă, ca piloni de susţinere.  Este vorba despre 
agenţia de comunicare integrată fondată în 2016, al 
cărei nume a fost inspirat din bine-cunoscutele animaţii 
„Minions” – Minio Studio. Aşadar, şi-a creat etimologia 
din loialitate, succes, curaj, năzuinţă. 

Inovaţia pare să fie mai mult decât un pilon de susţinere, 
întrucât Ioana Mucenic vine cu o metodologie proprie, 
numită Reframing, care le permite să aibă în mod constant 
abordări noi ale pieţei şi briefurilor. Mai mult, echipa 
este înarmată cu o reţea de consultanţi cu expertiză în 
mai multe domenii şi o serie de instrumente de analiză a 
trendurilor.

Este un start-up într-o piaţă puternic concurenţială, de 
aceea „nu ne permitem să fim încă o agenție”, a spus Paul 
Cotor, partener & Head of Creatives. “Realizăm campanii 
integrate de comunicare, ce iradiază de la o strategie bine 
pusă la punct. Le implementăm direct sau prin intermediul 
partenerilor cu expertiză pe piețe și canale de nișă. Rețeaua 
de alianțe strategice este un avantaj competitiv pe care îl 
dezvoltăm zi de zi”, a adăugat acesta.

Echipa Minio vrea să fie o prezenţă activă în mediul online, 
își dorește transparență, pentru a-și spune povestea care 
se construiește chiar acum sub ochii tuturor. „Ne dorim ca, 
în timp, blogul nostru să devină o comunitate a oamenilor 
care muncesc, pentru a reuși să-și îndeplinească visurile. 
Ne puteți citi aici:  www.minio.ro/blog”, a declarat Ana 

I T ’ S 
B R A N D N E W

U n  s t a r t - u p  c u  e x p e r i e n ţ ă



www.PUBLIC-RELATIONS.ro

PR Forward | aprilie 2017

14

Bună, Ştefan. Absolvent al Universităţii ASE şi al 
Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 

profesor universitar şi CEO al unei agenţii de comunicare 
– ţi-ai imaginat vreodată, în timpul studenţiei, că vei 
ajunge aşa departe?

Bună ziua, Cristina. În primul rând mă bucură perspectiva 
complexă pe care o aveți la PRIME despre cariera mea 
de până acum. În timpul studenției am fost concentrat 
să învăț marketing, în contextul în care în familia mea 
există filologi, ingineri și specialiști în drept. În 1997 
eram primul membru al familiei care visa să lucreze în 
marketing. În primii doi ani de facultate m-am dedicat 
exclusiv studiului, aflându-mă în competiție cu peste 300 
de colegi de la Facultatea de Comerț. Obiectivul a fost să 
ocup, pe baza mediei generale a primilor doi ani, un loc 
la specializarea Marketing (aceasta fiind cea mai căutată). 
Din momentul accederii la specializarea Marketing, am 
început să visez și să planific viitorul (atât cât știam), 
însă nu mi-am imaginat atunci că zece ani mai târziu voi 
ajunge pe cont propriu. Lucrurile au evoluat de la sine 
spre antreprenoriat, după un ciclu de zece ani ca angajat.

După ce ai luat „prima mare decizie profesională 
importantă din viaţa ta”, şi anume renunţarea 

plecării în străinătate, ai participat la un stagiu de 
practică, care ţi-a dezvoltat pasiunea pentru Publicitate. 
Înainte de internshipul de la CMB Travel, care era 
cariera visurilor tale?

FIRST
STEP

CMB Travel a fost primul loc în care am putut 
verifica lista de cunoștințe aflate de la Kotler și de 
la ceilalți autori americani și britanici de Marketing 
și Comunicare pe care îi citisem.  A fost o perioadă 
care nu mi-a schimbat opțiunea de a lucra în 
marketing, ci care mi-a stimulat și mai mult cariera 
de vis în acest domeniu. În acea perioadă mi-am 
descoperit capacitatea de a putea crea și coordona 
proiecte de cercetare, câștigând ca student în anul 
2000 primul meu onorariu, dintr-un proiect pentru 
BILLA Constanța, colaborând direct cu CEO-ul 
companiei de la acea vreme.

După absolvirea Facultății de Marketing din 
cadrul ASE Bucureşti ştiai că îţi doreşti să 

devii Strategic Planner. Cariera ţi-ai început-o în 
cadrul agenţiei de Publicitate Media Direction. 
Cum au fost primii ani de muncă în domeniu?

Pe parcursul primilor patru ani am evoluat rapid, 
poate mai rapid decât mi-am imaginat, însă cred că 
totul a fost meritat. Zi și noapte citeam și urmăream 
campanii de creație, citeam studii de caz și cărți, 
visând să ajung strategic planner la cea mai tare 
agenție a acelor ani, Leo Burnett. M-am sacrificat 
trecând opt luni pe la agenția Saatchi & Saatchi 
(actualmente Centrade) pentru a putea ajunge la 
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Leo Burnett, renunțând la condițiile bune de muncă 
de la BBDO și la titlul de Senior Media Planner 
dobândit pe merit după numai doi ani. A fost o 
perioadă trăită la maxim la Leo, iar reușitele mi-au 
oferit șansa să îmi continui dezvoltarea accelerată, 
să ridic o serie trofee la festivaluri, să am parte de 
promovări rapide și de o situație financiară bună.

Că tot veni vorba de ASE, ai menţionat că eşti 
legat de această facultate prin proiecte şi 

activităţi de predare în Marketing şi Comunicare. 
Ce te-a determinat să rămâi în cadrul universităţii, 
în calitate de profesor?

În ultimii doi ani de facultate am fost inspirat de 
profesioniști în marketing care veneau la ore să 
discute cu noi în sesiuni tip “Q&A”, fiind invitați 
de profesorii mai tineri de la acea vreme care astăzi 
sunt membri în decanatul facultății. Toate acele 
discuții (multe ținute în cadrul asociației studenților 
la marketing, Marketer Club, după terminarea 
orelor de curs) ne-au ținut cu picioarele pe pământ 
pentru a fi competitivi la angajare, sfătuindu-ne 
să dobândim cât mai multă experiență practică 
încă din anii facultății. Odată cu angajarea în 
Publicitate, am simțit datoria să fac parte din acest 
proces de mentorat informal, răspunzând pozitiv la 
fiecare invitație și coordonând seminarii în postura 

onorantă de cadru academic asociat. Plăcerea de a susține 
studenții mi-a deschis opțiunea de a fi astăzi titular a două 
cursuri la Facultatea de Comunicare din cadrul SNSPA: 
cursul de Branding la masteratul de Publicitate și cel de 
Marketing Internațional (viral) la licență MCRP.

Ca profesor universitar, intri în contact direct cu 
studenţii de la Comunicare şi Marketing. Eşti 

de părere că industria este suficient de vastă, astfel 
încât fiecare absolvent să-şi găsească locul potrivit în 
domeniu?

Față de acum 16 ani, sunt foarte multe oportunități de 
angajare în România, iar numărul mentorilor a crescut 
și el odată cu trecerea anilor. Tinerii se pot orienta mai 
ușor dacă își cultivă calitățile strategic, planificat. Odată 
cu creșterea serviciilor de marketing digital, cred că orice 
tânăr pasionat de aceste meserii poate face performanță 
fără probleme.

P asiunea pentru domeniul Marketingului şi 
experienţa ca Strategic Planner te-au determinat să 

creezi blogul „Constructive Brand Strategy Criticism”, 
un blog în care aduceai o critică constructivă anumitor 
campanii publicitare sau branduri. Care a fost motivul 
pentru care ai decis să-i opreşti activitatea şi să-ţi 
deschizi blogul actual, www.stefanstroe.ro?
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Constructive Brand Strategy Criticism a fost o temă care 
a polarizat mult, pe care mi-am asumat-o de la început. 
În acea perioadă mi-am făcut prieteni foarte buni în 
mediul online, dar am și cules antipatii. Schimbarea 
temei a fost o combinație de factori. Primul factor a 
fost evoluția condiției mele profesionale, de la etapa 
tânărului publicitar contondent la managerul responsabil 
de prezentul și viitorul profesional al angajaților săi. Al 
doilea factor a fost determinat tot de antreprenoriat, odată 
cu diversificarea serviciilor pe care le ofeream, evoluând 
de la strategic planning la Online Brand Ambassadors. 
Tema inițială însă a funcționat foarte bine, ajutându-mă 
să mă dezvolt profesional.

În anul 2010 ţi s-a împlinit visul şi ai lansat pe 
puterile tale prima marcă de servicii online de 

ambasadori de brand din România, numită ONLINE 
BRAND AMBASSADORS. Astfel, ai creat şi primele tale 
campanii de word of mouth în comunitatea bloggerilor, 
bloggerul Cristian Manafu trimiţându-ţi feedback 
pozitiv în cadrul blogului său. În ce constau campaniile 
de tipul WOM şi care sunt avantajele și dezavantajele 
acestora?

Până ca bloggingul să devină un canal media clasic cu 
rate-card-uri, campaniile prin care noi cream canale 
de comunicare cu influențatori din mediul online au 
funcționat foarte bine. Noi identificam bloggerii cu 
influență, cu potențial de a deveni fani ai anumitor mărci 
(exemplu: FMCG, telecom, auto, evenimente) și cream o 
strategie pentru fiecare astfel de colaborare, fără a plăti 
articole. Strategia se baza pe sinceritate, deschidere 
spre colaborare, creativitate și identificarea intereselor 
comune (win-win).
Punctul de diferențiere major era că OBA nu cumpăra 
publicitate pe bloguri (cum sunt mai toate articolele de 

acum), ci genera review-uri autentice, serioase, 
neplătite. Dezavantajul apărea doar în momentul 
în care aceste campanii erau comparate, ca și 
grade acoperire, cu campaniile de publicitate 
online derulate de clienți, un lucru în opinia 
mea fundamental greşit, pentru că ele au scopuri 
diferite.
După doi ani însă, agențiile de PR și de media 
au schimbat complet opțiunile bloggerilor, piața 
devenind una foarte pragmatică, de achiziție 
de conținut. La finalul lui 2011 am renunțat la 
proiectele de influencing exclusiv online și am 
început ofensiva în offline, strategie care s-a 
dovedit câștigătoare.

Din perspectiva ta, ce este un ambasador de 
brand şi care sunt calităţile necesare pe care 

trebuie să le îndeplinească acesta?

Sunt 3 calități principale pe care un ambasador de 
brand trebuie să le aibă în relația cu un brand:
Să fie consumator al mărcii respective;
Să fie fan al acesteia;
Să aibă capacitatea de a influența membrii 
comunităților din care face parte;
Acestea sunt esențiale pentru recrutare, însă 
pentru a genera rezultate bune într-o campanie de 
influențare, cheia este punerea în practică a unei 
strategii funcționale creative și motivante de word 
of mouth.

După multă muncă şi dedicare, ţi-ai 
creat propria agenţie de comunicare, 

specializată pe campanii word of mouth, numită 
INCANDESCENT Marketing, care, pe lângă 
campanii de tipul WOM, se ocupă şi de cercetare 
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Buzz Online, cercetare neconvenţională în 
comunităţile-target şi cercetări pe teren. Ne poţi 
spune câteva avantaje ale fiecărui tip de cercetare 
menţionată anterior? În ce proporţie ajută acestea 
în dezvoltarea campaniei finale?

Cercetările sunt fundamentul tuturor strategiilor 
solide. Ca şi nou antreprenor-planner am descoperit 
această oportunitate de a afla insighturi calitative si 
cantitative aplicând tehnici de cercetare exhaustive.
Însă, pentru noi, cercetările de Buzz Online 
sunt în sine o sursă de new business, nu doar o 
etapă intermediară, de fiecare dată identificând 
idei noi utile echipei de marketing în relația cu 
consumatorii.
Cercetările de teren în comunități-target se 
derulează în special în cazul proiectelor de brand 
ambasadori, în rândul comunităților acestora, 
marele avantaj fiind culegerea rapidă a unor 
feedback-uri valoroase de la early adopters, 
informații care ar fi mult mai dificil de determinat 
independent.

Î ncă de la crearea mărcii ONLINE BRAND 
AMBASSADORS, ai colaborat cu nume 

mari, precum Dacia, Jacobs Kronung, Milka şi 
Tnuva, ca apoi, doi ani mai târziu, agenţia ta, 
INCANDESCENT Marketing, să deruleze o serie 
de proiecte inovative pentru mărci importante 
de țigarete. Cum a fost să colaborezi cu aceste 
companii mari?

Aș insista pe ceea ce realizăm în prezent, întrucât 
de doi ani colaborăm cu liderul pieței de țigarete, 

British American Tobacco pentru proiecte de brand 
ambasadori. La fel ca în cazul tuturor companiilor mari 
cu care colaborăm sau cu care am colaborat, întotdeauna 
primează responsabilitatea menținerii nivelului de calitate 
al serviciilor și creativitatea în strategie și implementare 
a muncii de de teren. Pentru fiecare campanie prestată 
există o strategie de word of mouth originală, o echipă 
nouă de influenceri şi un program de implementare unic.
Aceste provocări reprezintă sarea şi piperul muncii 
noastre în relația cu clienții noştri.

De-a lungul anilor tăi de carieră, ai pornit şi două 
proiecte sociale, numite „Pune centura” şi „Noaptea 

bibliotecilor”. Care au fost motivele care te-au inspirat 
în crearea acestora? Poţi spune că în momentul în care 
ai tras linie şi proiectele s-au încheiat ai reuşit să atingi 
obiectivele pe care ţi le-ai stabilit iniţial?

Întrucât eu și soția mea suntem foarte preocupați 
de educație, am creat conceptul şi marca „Noaptea 
Bibliotecilor”, pentru a promova cititul de plăcere. Am 
reușit în 2011 să realizăm acest eveniment în peste 30 
de județe, cu buget zero, dar cu mult suflet din partea 
iubitorilor de carte și a bibliotecarilor. Nu exagerez deloc 
dacă spun că am realizat cel mai mare eveniment cultural 
din istoria bibliotecomiei românești, fără a avea vreo 
legătură profesională cu aceasta (estimând peste 22.000 
de vizitatori la acea ediție). Uneori dragostea pentru 
citit, grija pentru educația tinerilor și patriotismul te 
motivează să realizezi alături de oameni deosebiți lucruri 
extraordinare.
„Pune Centura” este un proiect de cercetare prin care 
mi-am propus să măsor periodic situația siguranței 
transportării copiilor în autoturisme, scopul său fiind 
monitorizarea impactului legislativ, evoluția pieței auto 
și creșterea responsabilității sociale a șoferilor români. 
Rezultatele par să fie încurajatoare, în București procentul 
copiilor care nu sunt transportați în condiții de siguranță 
scăzând de la 70.5% din 2013 la 55.8% în 2015.

După cei 16 ani în domeniu şi o carieră profesională 
excepţională, putem spune că visul tău din 

timpul studenţiei s-a împlinit în totalitate. Cum vezi 
continuarea poveştii tale?

În 2019 se încheie cel de-al doilea ciclu profesional de 
zece ani. Primii zece am fost angajat, iar de aproape 7 ani 
sunt pe cont propriu. Continuarea implică planificarea 
următorului ciclu și să fac toate aceste lucruri cu pasiune, 
fără a neglija niciun moment lucrurile esențiale din viața 
mea: familia mea minunată și pasiunile mele.
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A i terminat o facultate cu profil economic, iar 
pentru 10 ani ai rămas în lumea filmului la HBO. 

Cum ai descoperit pasiunea pentru acest domeniu și ce 
anume o alimentează?

Nu mi-am dorit să fac un astfel de profil la facultate, dar 
am ales asta mai mult de gura bunicilor. Eu am vrut să 
fiu poetă, de fapt. Să scriu, să transmit emoții. Cumva, 
lucrurile s-au aranjat de la sine, după terminarea facultății. 
Am aplicat pentru un job la HBO, ca asistent de marketing. 
Așa am descoperit lumea asta extraordinară. Am avut cei 
mai tari colegi și unul dintre cele mai frumoase produse 
din lume cu care să mă întâlnesc în fiecare zi. Cine intră 
în lumea asta, a filmelor, nu mai poate ieși. E captiv pe 
viață. Îndrăgostit pentru totdeauna.

Consideri că pasiunea pentru PR în industria de film 
a existat dintotdeauna sau s-a dezvoltat odată cu 

primul tău loc de muncă? Ai simțit că acesta e drumul 
pe care vrei să îl urmezi?

Am iubit filmele de mică. Îmi aduc aminte că nu aveam 
televiziune prin cablu și că sufeream teribil că nu prind 
și alte canale în afară de TVR. Însă îmi petreceam multe 
din serile de vară la un suc, la chioșcul din apropierea 
blocului meu, ascultându-l pe Ovi, un prieten drag, cum 
îmi povestea filme. Îmi aduc aminte și acum de Poveste 
din Bronx, excepțional povestit de el, cu multe elemente 
vizuale. Când am văzut filmul câțiva ani mai târziu, fără 
să știu la ce mă uit, știu că am strigat: asta e sigur Poveste 
din Bronx. Tot ce știam de la Ovi, era acolo.

Pentru Ileana Cecanu zicala „viața bate filmul” 
poate fi înlocuită cu ușurință de „viața ei face face 
parte din film”. Deși a terminat ASE-ul, povestea ei 
părea să fie din altă carte, astfel a ajuns să lucreze 
pentru HBO. Este publicist pentru producții de 
film locale și internaționale, PR Consultant pentru 
producțiile originale realizate de HBO România și 
membru al Europa Distribution International.

ÎN CU-
STARRING

ileana cecanu

TITLE
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pr-ului cultural

ileana cecanu

Industry Manager @TIFF
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Știu că ești fondator Freealize, o companie 
tânără pe piața de film, care se ocupă cu 

marketing și strategii de promovare pentru 
producții cinematografice. Care au fost pașii care 
te-au condus către acest statut?

Freealize este pe lângă ce ai scris mai sus și o 
companie care distribuie filme în cinematografele 
din România. Am ales să pornesc pe drumul ăsta 
pentru că am avut de multe ori nevoie de idei 
creative, atipice când am lucrat la campanii de 
lansare a filmelor în cinematografe. De multe 
ori, propunerile creative sau cele care par mai 
trăznite, se izbesc de reticență. Mie nu mi-e frică de 
neconvențional, de campanii atipice și cel mai mult 
îmi doresc să cunosc publicul căruia mă adresez și 
să-l fac să vibreze, să fie parte din povestea pe care 
i-o pregătesc.  Când am simțit că sunt pregatită să 
mă arunc cu totul, asumându-mi toate riscurile, am 
făcut-o. Și așa a apărut Freealize. E vorba despre 
libertatea și nebunia aceea frumoasă de a da 
unicitate și căldură lucrurilor pe care le facem.

B ărbați mișto este primul titlu distribuit de 
compania Freealize în cinematografe. Ai 

întâmpinat obstacole în promovarea lui? 

O, da. Mai ales financiare. Dar cred că toată 
pasiunea asta a mea i-a molipsit iremediabil și pe 
alții, așa că am avut parte de o echipă de vis, Antz 
pe creație campanie și comunitate, Good Hands 
pe tot ce înseamnă elemente vizuale ale filmului, 
trupa Byron care a făcut un turneu de promovare 
pentru film și mii de oameni care au empatizat 
și au fost alături de mine în povestea asta. M-am 
simțit extraordinar pe tot parcursul campaniei. A 
fost pentru prima dată când am simțit că realmente 
zbor.

Crezi că, în ziua de azi, mai există tineri care 
își urmează visurile? Ce sfaturi le poți da 

celor care nu știu încotro să se îndrepte sau, din 

contră, își doresc o carieră în PR? 

Cred că sunt din ce în ce mai mulți tineri care își urmează 
visurile.  Cred că totul pare mai ușor, mai aproape, mai 
accesibil. Și chiar așa și e. Este un moment perfect să apară 
oameni buni, pregătiți, pasionați, nebuni de atâtea idei și 
de dorința de a le transforma în ceva concret. Sfaturi?  Să 
creadă în ei, dar să îi audă și să îi respecte pe ceilalți, să se 
bucure că au în față atâtea lucruri de învățat, de asimilat, 
să-i caute pe cei care vor să le dăruiască. Să înțeleagă că 
e vorba de mai mult și mai mare decât ei. E vorba despre 
tot. Un bun om de PR vrea să învețe mereu, cât mai mult, 
să cunoască, să descopere. Eșecurile sunt o parte uriașă a 
procesului de devenire. Să nu le fie teamă să își deschidă 
mintea și inima. E copleșitor, dar merită efortul.

Ce ne poți spune despre experiența trăită la NAKED 
PR? Reușesc participanții să te surprindă într-un 
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mod plăcut?

NAKED PR a fost prima mea experiență reală ca trainer. 
Am mai fost invitată până atunci să vorbesc cu diferite 
ocazii despre PR-ul de filme, de actori, campanii de 
promovare, dar nu am avut niciodată ocazia să fac un curs 
complet și sincer, care să parcurgă toate etapele necesare 
întregului proces: am descoperit, în timp ce făceam 
cursul, o mulțime de lucruri pe care nici nu le-am băgat 
în seamă până atunci. Am învățat în fiecare zi alături 
de cursanți. Am învățat despre ei, despre modul în care 
percep lucrurile. Am avut niște cursanți extraordinari, 
oameni de la care am realmente ce învăța. Pe câțiva 
dintre ei i-am sfătuit să predea din ceea ce știu, pentru 
că au fost multe momente în care am fost eu cursantul 
și ei trainerii. Cu mulți dintre ei păstrez legătura, mulți 
lucrează în domeniu sau în domenii conexe. Pentru că 
filmul are legătură cu tot.

Care este proiectul tău de suflet și filmul de care nu 
te plictisești niciodată, care își pune cel mai mult 

amprenta asupra ta?

Aici e puțin greu să răspund. Sunt prea multe filme de 
care nu mă plictisesc. N-aș putea să spun care e Acela. 
Dar proiectul meu de suflet rămâne „Lumea văzută de Ion 
B”, în regia lui Alexander Nanau. Poate pentru că a fost 
unul dintre primele de care m-am atașat emoțional sau 
pentru că am fost extrem de aproape, am fost pas cu pas 

acolo.  Acum lucrez la un nou proiect de suflet, făcut 
din dragoste pentru America Latină: PELICULA; 
vreau să facem un festival, am dat drumul primei 
ediții între 14-18 septembrie, o experiență latin 
americană completă, cu filme, muzică, dans, 
gastronomie, literatură, fashion, design, totul plin 
de culoare și pasiune. Cred că asta îmi trebuie ca 
să fac o treaba bună: proiecte în care să cred și de 
care să mă atașez emoțional. Altfel... nu merge. Și 
apropo... căutăm  voluntari.

Cum reușești să recunoști un tânăr care are 
înclinație către PR-ul din industria filmului? 

Are nevoie doar de pasiune și de dorința de a se 
implica în „culise”?

Îl recunosc după întrebările pe care le pune, dar 
mai ales după răspunsurile pe care și le dă singur. 
Îți trebuie o curiozitate permanentă, dar discreția și 
diplomația, răbdarea și delicatețea sunt esențiale.  

T IFF a reușit să devină foarte repede cel mai 
important eveniment dedicat filmului din 

România și unul dintre cele mai spectaculoase 
evenimente culturale anuale. Ne poți spune cât de 
grea este munca din spatele a tot ceea ce implică 
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acesta? 

Munca la TIFF nu e grea. E multă. Oamenii sunt 
cei care fac frumoasă munca asta despre care 
vorbești. Ei sunt, de fapt festivalul. Sutele de 
oameni pasionați, nedormiți și mereu acolo. TIFF-
ul e un love mark  absolut pentru public, dar mai 
ales pentru organizatori.  Eu la TIFF mă ocup de 
programul 10 pentru Film. Cum să fie grea munca 
asta, când mă gândesc la toate minunile pe care le 
voi face cu cei 10 actori anul acesta? Experiența de 
anul trecut a fost atât de frumoasă, încât nu e loc 
de „greu”.

Care consideri că sunt filmele care au cel mai 
mare succes la public și care ar fi motivul 

pentru care crezi că se află în preferințele 
spectatorilor?

Filmele cu cel mai mare succes la public sunt 
evident, blockbusterele, filme produse de marile 
studiouri, indiferent de gen, cu actori foarte bine 
cotați, în roluri mai mult sau mai puțin bune. 
Motivul e simplu: entertainment. Vrem să ne 
relaxăm, să nu ne gândim prea mult, să râdem 
eventual. În plus, mergem la sigur. Filmele astea 
se promovează singure. Știm deja când apar noul 
Captain America, The Avengers sau Ice Age. Sunt 
branduri în sine. Nu e ceva rău. Dar mai există și 
altceva.

Î n 2015, TIFF a găzduit lansarea unei noi 
platforme #FEEDback (Film Eastern Europe 

Dialogue), iar în 2016 a organizat o ediție 
regională a The Pitch, în parteneriat cu ShortsTV. 
Ne poți spune mai multe despre acest lucru? Ce 
anume implică și cât de mulți tineri crezi că vor 
îmbrățișa această idee?

M-am intersectat cu conceptul The Pitch la NEXT, 
unde am fost în juriul primei ediții. Cred că e un 
proiect excelent și sper să nu se oprească aici.  

Mic exercițiu de imaginație: Zâna cea Bună 
face o vrajă și te întoarce la începutul 

poveștii tale de PR-ist. Ai alege aceeași cărare sau 
ai schimba puțin lucrurile? Care este visul ascuns 
pe care ai fi vrut să îl transformi, la un moment 
dat, în realitate?

Aș alege exact aceeași cărare. Poate aș fi puțin mai 

răbdătoare și mai calmă decât am fost la începuturi, dar 
drumul ar fi același, intersecțiile cu oameni aceleași. Am 
avut un noroc fantastic să cunosc oameni extraordinari, 
care și-au lăsat amprenta asupra mea. Acum când scriu 
asta, zâmbesc. Am avut și cred că încă mai am multe 
șanse, îndoieli, frici, obstacole. Necesare toate. Ca să fiu 
ce sunt azi. Sau ce voi deveni mâine.

Vis ascuns: ca actorii de la 10 pentru Film să aibă roluri 
în cât mai multe filme: aici sau afară. Și să reușim să 
transpunem în realitate o idee a cuiva, care a venit anul 
trecut, idee care spune multe despre cum a fost la TIFF : 
„hai să facem un film în care să jucăm toți 10.” În clipul 
ăsta, regizat de Iustin Surpanelu, iată-i pe toți 10: caută pe 
Youtube - „Fine, It’s Pink — Young Burns (Official Video)”. 
Așteptăm filmul. 
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Cristina Hurdubaia este PR-ist independent prin Hurdis 
PR, unde colaborează cu trupe precum Subcarpați, Vița de 
Vie sau Șuie Paparude. În trecut, aceasta a fost jurnalist și 
a lucrat 20 de ani în presă, perioadă în care a obținut 12 
premii, însă în 2011 s-a orientat către PR.

Ș tim că ai activat 20 de ani în domeniul Jurnalismului, 
în 2011 schimbând direcția către o carieră în PR. Ce 

anume te-a făcut să faci această schimbare?

Povestea e ceva mai complicată, dar ca s-o simplific, 
pentru a nu plictisi și lumea, pot să vă spun doar că 
obosisem. În primul rând, psihic, pentru că eu eram un 
om de anchete și reportaje și la un moment dat, pe fondul 
crizei economice, fiind unul dintre jurnaliștii sacrificați, 
am spus stop, asumându-mi toate consecințele.

D acă ai face o comparație între cele două domenii, 
care ar fi acela care ți-a oferit mai multe 

oportunități în carieră?

Cuvântul ăsta „carieră” pentru mine e foarte 
îndepărtat. Niciodată nu am făcut ceva pentru 
carieră. Și presa, și PR-ul pe zona mea de cultură 
alternativă și tradițională  au fost făcute din pasiune, 
cu sufletul. Nu sunt un om făcut pentru carieră, mai 
degrabă sunt un om făcut pentru pasiuni și, Slavă 
Domnului, am destule, de uneori nu știu cum să 
mai înclin balanța. Dacă e să gândesc la rece, acum, 
pe moment, cu siguranță jurnalismul mi-a oferit și 
oportunități și satisfacții.

C e te-a influențat să alegi zona de Music PR 
și să colaborezi cu trupe precum Subcarpați, 

Vița de Vie și Șuie Paparude?

Păi ... pasiunea pentru muzica alternativă/
underground pe care am descoperit-o odată cu 
Radio Guerrilla. De fapt, pasiunea pentru muzică, 
eu am studiat o vreme vioara. Eu cred că fără 
muzică nu putem trăi, cel puțin eu. Și mai ales fără 
muzică bună, de calitate. N-ai să mă vezi fără căști 
în urechi pe stradă niciodată. Și în căști n-ai să auzi 
decât muzică.

MUSIC PR

CRISTINA HURDUBAIA
PR@SUBCARPAȚI
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U nul dintre proiectele la care ai lucrat cu drag 
a fost trupa Subcarpați, cu care ai o legătură 

specială. Ne poți povesti cum a început totul și 
cum a fost drumul parcurs împreună?

A început simplu ca ... mine :). Erau la începutul 
carierei lor, le ascultaserăm muzica, mai erau și din 
zona mea tradițională și într-o zi i-am scris lui Bean 
și l-am întrebat dacă nu vrea să îi fac PR-ul. Reacția 
lui a fost: Adică cum, vrei să ne găsești concerte? 
:) Nu, adică să vă promovez concertele și pe voi, 
în același timp. Și așa a început o mare poveste de 
„dragoste”. :) Drumul a fost frumos, mai ales că noi 
am crescut și am evoluat împreună. E singura trupă 
pentru care mi s-a făcut pielea de găină la propriu 
când i-am ascultat pe scenă. E un proiect făcut din 
suflet și cu sufletul și așa o să rămână mereu pentru 
mine. Au fost și bucurii, și certuri, și despărțiri 
care nu se întâmplau, de fapt. Până la urmă, s-a 
întâmplat, pentru că fiecare a ales drumul său. Ei 
să meargă mai departe, eu să îmi văd de pasiunea 
mea pentru etnologie, în care mă specializez acum, 
la facultate.

A cum ceva timp, ai spus într-un interviu că ai 
început un proiect nou prin care dorești să 

oferi PR și consultanță gratuite la peste 15 trupe tinere. 
Ce te-a determinat să pornești acest proiect și care sunt 
așteptările tale?

Eu ajut trupe tinere din 2011 încoace încontinuu. Acum, 
însă, am lăsat-o mai moale, pentru că am realizat că în 
zona asta alternativă e foarte greu să ajungi să ai o cultură 
a PR-ului, mulți dintre artiști confundă munca asta cu una 
de secretariat sau, pur și simplu, nu conștientizează cât de 
importantă e promovarea. Cred că am greșit că am ales 
să îi ajut voluntar, pentru că nu au apreciat ce am făcut 
pentru ei. Nu toți, dar destui încât să mă gândesc serios 
dacă mai urmez acest drum.

Î n prezent, ai două  site-uri: cooperativaurbana.
ro și  cooperativatraditionala.ro. De unde provine 

dragostea pentru scrisul pe blog? Și de ce cultură 
urbană, pe de o parte, și cultură tradițională, pe de altă 
parte?

Revenim la pasiuni. Dragostea pentru scris e din copilărie, 
mereu luam nota 10 la compuneri și toți profesorii de 
română mi-au spus că am talent la scris. De cultura 
tradițională sunt pasionată de când m-am născut :) N-am 
o explicație pentru asta. Cultura urbană mi-am căpătat-o 
din momentul în care m-am mutat în București (2013) 
și am descoperit o altă lume de concerte și filme. Iubesc 
muzica alternativă, iubesc să merg la concerte, să simt 
pe viu muzica și atmosfera și de pe scenă, și din public, 
iubesc filmele românești și filmele europene, plus filmele 
documentare, pe care le văd musai la cinema, nu la mall. 
La filmele americane nu merg nici să mă pici cu ceară. :)

Vei rămâne în PR sau îți vei urma drumul visat: 
filmul documentar? Te-ai gândit să combini cumva 

cele două domenii?
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Nu, nu vreau să rămân în PR. O dată pentru motivele 
înșirate mai sus și apoi pentru că eu cred că munca de PR 
mă limitează în ceea ce înseamnă creativitate. Eu sunt un 
om creativ, organizat și sper din tot sufletul să fac pasul 
spre film documentar cât mai curând.

Î mi place să colecționez oameni frumoși, buni și 
nebuni, spuneai pe unul dintre blogurile tale. Ești de 

acord că un strop de nebunie în domeniul muzical poate 
face diferența între succes și eșec?

Fără măcar un strop de nebunie nu poți realiza ceva 
mișto în muzică. Nebunia artistului e obligatorie, nebunia 
frumoasă și creativă adică. Însă da, între succes și eșec 
există o punte (de aur) și dacă nu știi să îți dozezi nebunia, 
care poate fi inclusiv legată de evoluție, atunci te duci la 
vale exact când ți-e lumea mai dragă. Există, din păcate, și 
artiști care uită de unde au plecat și transformă nebunia 
aia frumoasă în una care distruge.

C a PR-ist al unor trupe de succes, crezi că atenția 
trebuie mai întâi îndreptată către imaginea 

membrilor și a trupei și abia apoi spre promovarea 

muzicii produse? Crezi că o imagine nefavorabilă 
a unuia dintre membri ar putea să afecteze 
reputația unei trupe?

În lumea noastră, a muzicii alternative, nu există 
așa ceva. Nu întâlnești articole, de exemplu, despre 
ce și cum fac artiștii, negativ, vorbind, ca să poată 
avea de suferit. E o legătură între ele, profesionist 
vorbind acum, însă controlul nostru, al PR-iștilor 
asupra lor ca artiști e aproape inexistent. Din 
păcate, cei mai mulți dintre ei nu înțeleg alăturarea 
asta de care vorbești tu. Nu știu cum e în muzica 
mainstream, dar în underground, suntem încă la 
nivelul 0 din acest punct de vedere.

Cum ai descrie în trei cuvinte experiența ta de 
PR-ist al unei trupe muzicale?

Pasiune, tenacitate, profesionalism. Fără nicio 
urmă de modestie. Poate nu e nivelul cel mai cel, 
pentru că noi, repet, nu avem încă o cultură a PR-
ului în zona de muzică alternativă, dar știu că am 
învățat singură tot ce știu să fac cât pot eu de bine 
și mai știu că experiența mea de jurnalist m-a ajutat 
enorm, pentru că știu ce așteptări are jurnalistul.
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P entru că ne apropiem de final, vom ieși puțin 
din povestea Music PR și vom trece la cea din 

spatele numelui de pe contul de Facebook. De ce 
Țăranca Urbană și nu numele real?

Eh, aici e o poveste care a venit de la sine. Eu, cu 
nebunia mea legată de țară, sat, tradiții, ajungând 
să studiez și Etnologia, să gândesc și să organizez și 
un festival de film documentar din zona asta (Culese 
din Balkani), într-o zi, vorbeam cu Bogdan Șerban 
(fost Guerrilla) și îi explicam eu, în felul meu, că 
eu chiar mă simt ca o țărancă în Bucureștiul ăsta, 
gândindu-mă inclusiv la valorile și principiile mele 
de viață care sunt simple, dar corecte. Pentru că așa 
am fost educată și așa mă simt eu bine.

„Știi, mă simt ca o țărancă... urbană”, am scos-o 
eu, nevinovat pe gură, și lui Bogdan i s-a părut că 
sună wow. „Țărancă urbană? Păi ăsta e nume de 
Facebook”. Și așa a rămas, că mi-a plăcut imediat 
și mie. Iar lumea a început să mă identifice așa. 
Ieri, eram la Biblioteca Națională și lângă mine s-a 
așezat o tipă, care după ce s-a uitat de vreo două 
ori la mine, mi-a zis: „A, tu  cumva ești Țăranca 
urbană?” Apoi, am mai pățit-o la optică, mi-am 
comandat eu o pereche de ochelari și când să ies 
pe ușă, mă întreabă tipa de acolo: „Dumneavoastră 
sunteți Țăranca urbană?” :) M-am rușinat, recunosc.

Cum vezi tu continuarea poveștii tale? La ce 
proiecte te-ai gândit să lucrezi cu trupele cu 

care colaborezi?

Hmmm. Aici avem o problemă de ... răspuns. De când 
cu tragedia Colectiv, eu fiind unul dintre oamenii care 
sunt implicați în povestea asta, prin Împreună Rezistăm 
și acum (în relația cu părinții Colectiv sau cu răniții de 
acolo) nu îmi mai fac planuri. Pur și simplu, mintea mea 
refuză. Nu mai cred în planuri, nu mai vreau să știu ce și 
cum. Dar mi-ar plăcea, așa pe sfârșit de mandat de PR-
ist în zona asta, să organizez un festival mișto de muzică 
alternativă. Evident, visez. :) La ora asta, am rămas fidelă 
doar trupei Vița de Vie, care e un exemplu – singurul 
pentru mine – de profesionalism în relația cu PR-ul, fac PR 
și pentru Festivalul Sziget de la Budapesta, pe România, 
în rest, cu celelalte trupe doar colaborez pe proiecte. Eu 
știu că lucrurile o să ajungă la o stare normală și la noi, 
dar mai știu că nu mai am răbdare să aștept această stare, 
pentru că nu mai am 20 de ani, ci 40. Dacă aveam 20, era 
altceva. :)
Mulțumesc din suflet!
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Claudiu Teohari (Teo) este unul dintre cei mai cunoscuți 
artiști de stand-up comedy din România, însă puțini știu 
că numele lui este legat și de domeniul Advertisingului, 
în care a lucrat pe post de Copywriter la Leo Burnett 
Worldwide. „Nu îți cumpăra zeci de cărți, nu întreba toți 
oamenii care lucrează în domeniu cum e, nu merge la o sută 
de cursuri despre, doar fă-o, greșește și treci mai departe” 
-  este sfatul pe care Teo îl oferă tuturor celor aflați la 
început de carieră.

E ști fără doar și poate unul dintre cei mai aplaudați 
performeri din lumea stand-up-ului românesc, 

având în spate o experiență de mai bine de zece ani. 
Știm că povestea a început în 2004, la un open mic 

la Café Deko. Descrie-ne, în câteva cuvinte, 
experiența din acea seară: cum a fost publicul, 
cum te-ai simțit și care a fost primul tău gând 
când ai coborât de pe scenă.

Păi, în primul rând, nu era open mic, doar că în 
perioada aceea se făcea un fel de momentul 
publicului în mijlocul show-ului de stand-up. Nu 
mă dusesem acolo cu ideea să urc, nici măcar nu 
știam că se poate, dar după prima jumătate de 
show m-am gândit că rău nu are cum să fie. Sincer 
să fiu, nu mai știu cum era publicul, nu știu nici 
măcar cum m-am simțit și la ce mă gândeam după 
ce am coborât de pe scenă, în general nu prea 

LOG IN TO VLOGGING
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îmi aduc aminte de primii ani de stand-up decât 
printr-o ceață. Cred că e un mecanism de apărare al 
psihicului, că bine nu cred că făceam ce făceam, e 
destul de greu să fii bun la început. Treaba oricărui 
stand-up comedian, în primii ani de activitate, e să 
fie praf, pentru că, altfel, nu învață nimeni nimic 
mai încolo. Tot ce pot să spun e că rău nu a fost, dar 
bine a devenit mai târziu.

E ntuziasmul tău i-a câștigat încrederea lui 
Mihai Bobonete în acea seară încât, la scurt 

timp, te aflai pe lista performerilor. Cum și-a 
pus amprenta acest lucru asupra carierei tale în 
stand-up? Crezi că acesta a fost momentul care a 
făcut diferența?

Ce trebuie să înțelegi e că în primii ani nimeni 
nu se gândea la asta ca la o carieră. Toți o făceam 
din bucurie și curiozitate, învățam împreună cu 

publicul cu ce se mănâncă stand-up-ul. Dacă e să zic care 
e momentul care a făcut diferența, a fost impulsul ăla de 
a mă urca pe scenă prima oară. De acolo încoace lucrurile 
au decurs cât de cât natural.

În 2009, alături de Vio și Costel, ai înființat Club 99, 
care se bucură de un adevărat succes. Care a fost 

momentul în care ați decis că vreți să vă mutați „casa”, 
de la Café Deko, la una întemeiată de voi, cine a venit 
cu ideea?

Fără să dau prea mult din casă, am fost nevoiți să 
întrerupem colaborarea cu Café Deko din motive ușor de 
bănuit. Pentru cei care bănuiesc mai greu, e vorba de bani. 
Dar după ce am plecat toți trei de la Deko, primul nostru 
gând a fost că ne trebuie un alt loc căruia să îi spunem 
„acasă”, nu puteam să colaborăm din nou cu alți patroni 
de club, pentru că bănuiam că o să ajungem în aceeași 
situație. Așa că ne-am hotărât împreună că singura soluție 
era să ne deschidem un club de stand-up. Știam, însă, că 
suntem total incompetenți la ce înseamnă cârciumărie, 
așa că ne-am asociat cu niște oameni care erau deja în 
branșă și așa a pornit Club 99.

Cum a fost procesul mutării, e ceva ce ați face diferit 
dacă v-ați putea întoarce la acel moment?

Cea mai bună decizie pe care am luat-o când am pornit 
la drum cu Club 99 a fost cu asociații pe care i-am găsit, 
fondatorii grupului Embassy. Pentru noi, procesul mutării 
a fost foarte ușor, pentru că ei sunt atât de pricepuți la ce 
fac, deci clubul a fost gata extrem de repede și am prins 
începutul de sezon 2009 în noua casă. Singurul lucru 
pe care l-aș schimba la ce am făcut atunci, dacă aș mai 
avea o șansă, este că aș face un pic de comunicare și în 
țară despre schimbarea de domiciliu. Noi atunci ne-am 
concentrat doar pe București și, din cauza asta, în restul 
țării am rămas „Băieții de la Deko” încă niște ani de 
zile, ceea ce a ajutat destul de mult clubul care acum ne 
devenise concurență.

Liceul, spuneai tu acum ceva timp, a fost cea mai 
frumoasă perioadă din viața ta: ai fost în clubul de 

Public Speaking, de debate, alături de care ai călătorit 
în Europa, ai scris în ziarul liceului și ai cântat chiar 
și într-o trupă rock. Ai avut de învățat câte ceva din 
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fiecare, cu siguranță. Cum și-a pus amprenta fiecare 
activitate asupra felului în care vedeai comunicarea cu 
un public, fie el din sală, fie cel care îți citea articolele? 
Cât s-a schimbat, în prezent, părerea ta de atunci?

Debate-ul m-a ajutat foarte mult în modul în care văd 
stand-up-ul, pentru că de multe ori îmi construiesc 
materialul ca o argumentare sau contra-argumentare. Mi 
se întâmplă foarte des ca o bucată de stand-up pe care o 
am să fie ca un meci jucat împotriva unui adversar care nu 
e în sală, uneori chiar îmi construiesc în cadrul glumei un 
om de paie în care dau apoi. Toate astea le-am învățat din 
meciurile de debate. În plus, debate-ul și Public Speaking-
ul din liceu m-au obișnuit cu a vorbi în public, deci, 
când m-am apucat de stand-up, nu a fost un pas atât de 
mare. De vorbit în public știam, acum se schimbase doar 
obiectivul, deși nici asta atât de mult, pentru că umorul e 
o parte importantă și din debate, și din Public Speaking.

A i o carieră impresionantă: întâi, pe scenă la Café 
Deko, un pic mai târziu ai înființat propriul club 

de comedie, Club 99, ai fost host la „După Bloguri”, 
actor în WebSiteStory, ești host la „Nimic Nou”, însă ai 
avut tangențe și cu Publicitatea atunci când ai lucrat la 
Leo Burnett Worldwide, pe post de Copywriter. Deși nu 
ai rămas în domeniul Advertisingului, cel mai probabil 
ai putut să furi meserie care te-a ajutat mai târziu, în 
stand-up. Ce strategii ai preluat, încât să-ți vină mai 
ușor să comunici cu publicul, să promovezi un show?

Ce mi-ar plăcea să pot spune că am învățat să promovez 
un show... Din păcate, ăsta cred ca e cel mai slab punct 
al nostru de până acum, auto-promovarea. În orice caz, 
timpul pe care l-am petrecut în agenție a fost foarte 
folositor, dar nu în mod special legat de stand-up, ci mai 
mult la nivel personal. De asemenea, m-a ajutat să îmi dau 
seama cu ce se mănâncă, de fapt, creația în Advertising, 

pentru că, la vremea respectivă, aveam impresia, 
ca mulți alți puștani în perioada aia, că e o carieră 
minunată pentru oameni creativi, că e leneveală cu 
scurte explozii de genialitate lejeră și, apoi, înapoi 
în hamac, cu berea în mână. Cam când am văzut 
cum e să lucrezi din greu pe conturi și briefuri care 
nu îți plac, adică muncă pe bune, cam în perioada 
aia am și plecat din agenție.

P entru a câștiga publicul, trebuie să știi cum 
să fii aproape de el, iar pentru a-ți reuși 

acest lucru, noi am observat că tu vorbești ca și 
cum ai povesti cu oameni pe care îi cunoști de-o 
viață, niște prieteni. Cu ajutorul experienței tale 
în stand-up, de ce alte skilluri ai observat că are 
nevoie un om de Comunicare pentru a transmite 
publicului ceea ce dorește, dar și pentru a-l 
păstra?

Nu vreau să încep să sun a manual, dar primul pas e 
să îți cunoști publicul cu care vrei să vorbești. Apoi, 
să vorbești pe limba lui. Și în al treilea rând, oamenii 
sunt obișnuiți cu minciunile în Marketing, poate că 
nu îi deranjează foarte mult, dar sinceritatea e tot 
timpul surprinzătoare și apreciată, mai ales când îți 
recunoști defectele. Mi-ar plăcea să văd mai mult 
„Opa, am dat-o în bară, dar, totuși, vă iubim!”, decât 
repetare autistă de „Suntem bine, nu s-a întamplat 
nimic!”, mai ales în comunicarea în timp de criză.

T u și colegii tăi sunteți de părere că cel mai 
toxic lucru care ți se poate întâmpla la 

început de drum în stand-up este să-ți meargă 
bine, deoarece crezi că știi meserie, iar când apare 
o situație mai grea, nu știi cum să te descurci. 
Dacă ne gândim bine, greșelile sunt importante 
peste tot, la început de drum. Ce crezi că ne este 
permis să greșim atunci când începem o carieră 
în PR și Advertising, pentru a putea învăța cât 
mai mult? 

Tot? Nu știu, destul de mult, dar nu atât de mult 
încât să îți pierzi viața sau un ochi. La început 
de drum în orice e normal să fii incompetent, că 
de asta se numește că ești la început de drum. 
Asemănarea între stand-up și Comunicare e că, din 
păcate, natura domeniului te obligă să te exprimi 
de la început în public. Nu cred că poți să exersezi 
Comunicare sau PR de unul singur la tine acasă 
până ajungi să te pricepi, la fel cum degeaba faci 
glume în duș, că nu o să înveți meserie. Deci e un 
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pic mai greu decât alte domenii în care ești ferit 
de ochiul public până ajungi la un nivel decent de 
experiență. Pe de altă parte, e și cel mai rapid mod 
în care poți să crești, dacă ești tot timpul aruncat la 
lei și ai tot timpul șansa să o sfeclești, deci există și 
o mică parte bună la tot chinul ăsta.

E ști de părere că, în stand-up, glumele se 
reciclează, se reinventează, deci am putea 

spune că ce se povestește pe scenă e un fel de 
poveste nemuritoare, spusă mereu sub altă formă. 
Deseori, în Publicitate, se întâmplă același lucru. 
Crezi că este în regulă să spui aceeași poveste, 
atât timp cât aduci o notă personală proiectului, 
un quelque chose care să facă diferența?

Din nou, sinceritate. Dacă chelcheshozu’ ăla care 
face diferența e sinceritatea, cred că nu există 
șanse să iasă prost. Oamenii, în general, nu sunt 
angajați la Oficiul pentru Drepturi de Autor ca să 
stea tot timpul să judece a cui e, de fapt, povestea 
sau cine a zis-o primul, asta analizează mai mult 
departamentul de Creație, în pauză la țigară. La 
ce reacționează publicul în general e conexiunea 
pe care o simte cu povestea, ce simte că vine din 
partea omului care o zice. 

O mul, cât trăiește, învață: din greșeli, de la 
profesioniști, din situații critice, dar și de 

la cei pe care el îi învață. Tu ce ai învățat de la 
publicul tău în acești 12 ani?

Că trebuie să am răbdare și să fiu calm, să 
construiesc rama de la tablou și apoi să pictez 
detalii. La început, mergeam direct la esență, la 
ce era amuzant în capul meu și mă enervam că 
oamenii nu reacționau. Abia după un timp mi-am 
dat seama că nu depuneam destul de mult efort 
în a crea un cadru complet pentru glumă, că nu îi 
făceam să le pese de povestea mea. Asta am învățat, 
mă rog, asta și faptul că, dacă ai o femeie beată în 

public, o lași în pace.

Comedy Central Extra a adus pe micile ecrane 
show-urile tale de stand-up, printre altele. Întâi, 

„Stand-up Night”, acum, „Comedy Club”. Cum crezi că 
influențează această trecere, de pe scenă, în televiziune, 
strategia de promovare a show-urilor, dar și felul în 
care interacționezi cu publicul din spatele ecranelor? 

Deocamdată nu se poate vorbi de vreo trecere de pe scenă 
pe televiziune. În afară de proiectul cu Comedy Central, 
unde am lucrat cu niște oameni care au încercat să ne 
înțeleagă și să ne respecte meseria, restul e circ ieftin. 
O să mai dureze niște ani de zile până când o să vezi la 
televizor un show complet, corect și autentic de stand-up. 
Asta nu din cauză că oamenii care lucrează în televiziune 
la noi sunt, cel mai des, niște incompetenți aroganți, ci 
pentru că incompetenții ăștia aroganți nici măcar nu au 
bani de cheltuit.

P e site-ul Sector 7 ai o descriere tare interesantă 
și spui că îți place să faci oamenii să gândească, 

printre altele. Cât de des încerci să îți educi publicul în 
timpul show-urilor tale? Ce crezi că e important să îi 
înveți pe oameni pe durata lor?

Sună foarte pretențios asta cu educatul, eu cum văd 
lucrurile e așa: am o glumă despre subiectul X, care îmi 
place, dar oamenii nu prea știu mare lucru despre X. 
Atunci trebuie să creez cadrul în care gluma să meargă, 
deci explic un pic despre X. Scopul meu nu e să educ pe 
nimeni, am altă treabă: trebuie să meargă gluma aia. Deci 
e exact opusul altruismului, sunt doar foarte egoist și îmi 
văd interesul.

P e final de interviu, ce sfaturi ai pentru studenții din 
ziua de azi, care au un vis la care aspiră, însă au 

temeri din diverse motive? Mai în glumă, mai în serios, 
cum îi încurajezi să facă ceva în privința asta?

Să o facă pur și simplu. Știu că sună ușor idiot sfatul, dar 
oamenii care chiar își doresc să facă niște lucruri, le fac, 
nu visează la ele. Dacă ai temeri peste care nu poți să treci, 
dacă îți pui obstacole în cap și proiectezi eșecuri, probabil 
că nu îți dorești cu adevărat să faci lucrul ăla. Între timp, 
cei care chiar sunt puși pe treabă s-au apucat de el, au 
dat-o în bară, și-au revenit, au învățat și au evoluat. Nu 
îți cumpăra zeci de cărți, nu întreba toți oamenii care 
lucrează în domeniu cum e, nu merge la o sută de cursuri 
despre, doar fă-o, greșește și treci mai departe.
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unicul și să ofere consumatorilor soluții. Apărută 
pe piață deja din 2011, ca fiind cea mai scumpă apă 
îmbuteliată și cu cea mai mică zonă de distribuție, 
AC a realizat cercetări pentru o mai bună 
poziționare. În urma acestora a descoperit situația 
purității apei băute de români și lipsa importanței 
pe care aceștia o acordau faptului. Situația nu se 
referea doar la apa îmbuteliată, ci la toate sursele 
de apă, atât din zonele rurale, cât și urbane.
Un alt brand comunica pe conceptul că apa este o 
sursă de împăcare cu natura, mizând, de asemenea, 
pe puritate. În 2013, însă, și-a schimbat direcția 
de comunicare pe protecția sănătății copiilor, cu 
o campanie CSR care lupta pentru nou-născuții 
prematur. Totuși, aceștia au avut o abordare bazată 
pe emoție, nu pe un fapt precum existența nitraților.
După cercetări, mass-media discuta despre sutele 
de cazuri cu apă poluată, iar România a fost 
desemnată ca fiind țara cea mai contaminată cu 
nitrați din Uniunea Europeană. 
Așa s-a născut Testul Purității! Pentru a servi 
nevoilor reale ale consumatorilor și pentru 
ca fiecare să poată beneficia de un „laborator 
portabil”. Cu o bucată subțire de hârtie se testa apa, 
fie ea îmbuteliată, de la robinet sau fântână și într-
un minut testul îți arăta concentrația de nitrați. 
Apoi, pentru a implica consumatorul, testul putea 
fi postat pe Facebook și pe site-ul special creat în 
acest scop. Astfel, demersul a dus la verificarea 
mai multor zone din România, chiar de locuitorii 
fiecăreia. 
Principalul target au fost părinții preocupați de 
apa pe care o dau copiilor lor, dar și cei care nu au 

Î n anul 2016, prima ediție a premiilor FIBRA a 
ales drept Campania Anului pe cea realizată de 

CohnandJansen JWT pentru Aqua Carpatica. Testul 
Purității a adus agenției alte trei premii (Grand FIBRA la 
categoria Promo&Activation, Gold FIBRA la categoria 
Brand Activation, Gold FIBRA la categoria Use of New 
Media for Direct Marketing), creșterea vânzărilor și a 
vizibilității.

Cum s-a întâmplat această schimbare și cum au reușit cei 
de la Aqua Carpatica să se poziționeze diferit pe o piață 
aparent banală, dar și suprasaturată? Prima întrebare 
corectă ar fi „cum s-a născut Testul Purității?”.

Totul a început în 2012, când Aqua Carpatica a înțeles 
că pentru a deveni un brand cu adevărat important pe 
piața românească, trebuia să lupte pentru rezolvarea unei 
probleme reale, să treacă de scopul publicității ca fiind 
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idee despre pericolul contaminării cu nitrați. Aqua 
Carpatica nu a vrut ca doar cei care consumă apă 
îmbuteliată să cunoască faptele, ci toată lumea.
Pentru ca această campanie să funcționeze și 
să atingă un public cât mai numeros, agenția 
CohnandJansen JWT a folosit trei puncte 
strategice: TV, testele și platforma online. Prin 
spoturile publicitare care corectau ignoranța și 
în care actorii principali erau copiii, prin testele 
care veneau cu pliante și informații suplimentare, 
dar și platforma online care implica direct fiecare 
persoană și o îndemna să transforme această 
cauză într-una personală, Aqua Carpatica și-a 
depășit obiectivele impuse la începutul campaniei. 
Valoarea vânzărilor a crescut cu 44%, iar volumul 
vânzărilor cu 40%, comunitatea Facebook a depășit 
un milion de fani pe durata campaniei, iar aceasta 
a făcut parte din Top 5 ca implicare (comentarii, 
like-uri și distribuiri). 

O altă componentă a fost aceea a jurnaliștilor (peste 660 
de menționări în presă), a vedetelor și a bloggerilor (peste 
120 de bloggeri au vorbit despre această inițiativă), care 
la rândul lor au realizat testul și au distribuit rezultatele. 

Astfel, Aqua Carpatica și-a mărit credibilitatea și a 
consolidat imaginea brandului printr-o campanie ce 
a oferit posibilitatea unei schimbări pozitive tuturor 
tipurilor de public, nu doar consumatorilor lor.

Nu în ultimul rând, campania a fost premiată în iunie 
2016 cu trofeul Gold Lion la Cannes Lions International 
Festival of Creativity, obținând  astfel al 5-lea premiu și
rămânând un exemplu de „așa da” pentru specialiștii în 
Publicitate și nu numai. 
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aerul medieval sau pentru a cugeta asupra ideilor 
avangardiste.   

Orașele mari din România au profitat în 2016 
de „Noaptea muzeelor” pentru a-și promova 

monumentele culturale, pe care le vor scoate la 
înaintare în lupta pentru Capitala Europeană. Iași, 
Sighișoara, Cluj-Napoca sau București sunt doar 
câteva dintre aceste orașe, care au reușit să scoată 
mii de oameni din casă pe 21 mai 2016.

Răbdare - cuvântul care a definit coada de peste 

Cultura nu are oră de somn, o găsești la orice pas și în 
orice moment al zilei, mai ales dacă ai curiozitatea, 

o dată pe an, să faci parte din constelația oamenilor care 
pășesc la evenimentul „Noaptea Muzeelor”.  România se 
numără printre țările europene care își propun în fiecare 
an să creeze un tărâm de poveste, într-un puzzle cu artă.

Originea acestui eveniment se află pe tărâmurile nemțești, 
mai precis, în Berlin și a fost inițiat în 1997, când oamenii 
ieșeau din casă ziua să guste din cultură. Doi ani mai 
târziu, Franța a împrumutat povestea, devenind a doua 
țară cu deschidere culturală.  În 2001, întreaga Europă a 
simțit nevoia să-și dea upgrade la evenimentele culturale 
care, patru ani mai târziu, au primit numele de astăzi - 
Noaptea muzeelor.
 
Evenimentul se defășoară în fiecare an în a doua parte a 
zilei și se întinde până târziu în noapte, ceea ce atrage un 
public diversificat. Bărâni și tineri, familii și copii, femei 
și bărbați trec cu miile pragul muzeelor, pentru a simți 
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1000 de oameni formată la Palatul Culturii din 
Iași sau la Muzeul Antipa din București. Oamenii 
au răbdare pentru artă, mai ales când aceasta este 
gratis. Nici pentru cei care și-au deschis porțile 
pentru vizitatori nu a fost un eveniment comod. La 
Castelul Peleș, din Sinaia, au fost de trei ori mai 
mulți vizitatori decât într-o zi normală, în doar șase 
ore. 
  

Basmele nu sunt niciodată mărginite de timp sau 
spațiu. Astfel că, sute de copii au trecut cu emoție 
prin galeriile Muzeului Național de Istorie, printre 
coroanele regilor și reginelor, unde părinții au făcut 
pe ghizii. Afară au fost întâmpinați de trecutul 
bunicilor lor - demonstraţie de mânuiri de arme, 
depunere de jurământ, prezentarea drapelului 
şi a ţinutelor militare, aflate în dotarea Armatei 
Române și Armatei Germane în timpul Primului 
Război Mondial și reconstituire de bătălie, susținută 
de asociaţiile „Tradiţia Militară”  și „Deutsches 
Freikorps”.

T inerii? Ei vor prezent, ei sunt interesați în 
special de lumea în care trăiesc, ei au trecut 

de etapa regilor și reginelor, dar nu și de cea a 
poveștilor. Unfinished este galeria de arte vizuale 
care a provocat mii de tineri să se oprească din 
fuga zilnică în care sunt prinși, să privească și să 
încerce să empatizeze cu societatea în care trăiesc. 
Tehnologia s-a împletit perfect cu arta, oferind zeci 
de sentimente celor care au intrat pe ușa galeriei, 
de la Teatrul Național din București.

Una dintre galeriile care au pus direct accent pe 
București - Capitală Culturală a fost realizată de 
către Universitatea „Spiru Haret” - Facultatea de 
Arhitectură și a avut ca motto „Al meu, al tău. 

București”. Galeria interactivă a fost un magnet pentru 
bucureștenii de toate vârstele. Copiii erau invitați să scrie 
pe bilețele ce cred ei despre București sau să deseneze 
locurile preferate din capitală, în timp ce părinții puteau 
să discute cu studenții de la facultate despre arhitectura 
veche, prezentă și viitoare, din orașul în care trăiesc.

T oată această noapte de poveste a avut în spate sute de 
oameni care s-au mobilizat pentru o promovare cât 

mai bună a evenimetului. Site-ul www.noapteamuzeelor.
ro a fost ușor de folosit de fiecare român care a dorit 
să afle despre muzeele sau galeriile de artă din orașul 
lui. Aplicația gratuită pentru telefoanele mobile, prin 
platforma de storytelling digital izi.TRAVEL, unde sunt 
prezente zeci de muzee din lume, a fost disponibilă și 
pentru români. 

Totodată, au existat și tururi ghidate text & audio-
video pe telefoanele mobile pentru un public din ce 

în ce mai sofisticat și mai interesat și conectat la noile 
tehnologii. 
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